
 
 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

José Roriz nomeado novo Country Manager da Grünenthal 

Portugal 
 

Lisboa, 11 de novembro de 2021 – A Grünenthal, líder mundial na abordagem ao tratamento 

da dor e doenças associadas, acaba de nomear José Roriz como novo Country Manager da 

Grünenthal Portugal. Há mais de 25 anos na Grünenthal Portugal e com vasta experiência em 

diversas funções e departamentos da companhia, José Roriz assume agora a liderança do 

mercado nacional.  

 

“Assumo este novo compromisso com a responsabilidade de continuar a trabalhar para 

posicionar a Grünenthal como uma companhia de referência na área da dor em Portugal e 

contribuir para a sua visão e missão de um mundo sem dor. É, para mim, um orgulho liderar uma 

empresa que aposta em profissionais de excelência e uma das melhores para trabalhar no nosso 

país”, afirma o novo Country Manager.  

 

José Roriz, atualmente com 48 anos, tem um percurso profissional que inclui diferentes papéis 

comerciais e estratégicos e forte motivação para a liderança de equipas. Integrou a Grünenthal 

Portugal em 1996, ainda enquanto EuroLabor, e, desde então, assumiu cargos em diversas 

áreas de negócio da companhia. Desempenhava agora as funções de Diretor de Vendas e 

Deputy Country Manager para Portugal. 

 

José Roriz sucede a Ana Sofia Martins, que assume uma posição ibérica, como Diretora Geral 

para Portugal e Espanha.  

 

Sobre a Grünenthal:  
A Grünenthal é líder mundial na abordagem ao tratamento da dor e doenças associadas. É uma empresa farmacêutica, 
dedicada à ciência e investigação, que conta com uma longa história na disponibilização de tratamentos inovadores para 
a gestão da dor e de tecnologias de ponta para os doentes. O nosso propósito é melhorar vidas – e a inovação a nossa 
paixão. Centramos toda a atividade e esforços para alcançar a nossa visão de um mundo sem dor. Com sede em Aachen, 
na Alemanha, a Grünenthal está presente em 29 países, com filiais na Europa, América Latina e Estados Unidos. Os 
seus produtos são vendidos em mais de 100 países e conta com cerca de 4.500 colaboradores em todo o mundo. Em 
2020, a Grünenthal obteve receitas de cerca de 1,3 mil milhões de euros. 
Mais informações: www.grunenthal.com  
Siga-nos em: 
LinkedIn: Grunenthal Group 
Instragram: grunenthal 
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Para outras informações:  
  
ATREVIA Lisboa   
Tel. 21 324 02 27 | M. 914 027 327; 914 027 468 
Maria João Serra, mmoreira@atrevia.com   
Mariana Oliveira, moliveira@atrevia.com 
Carina Andrade, candrade@atrevia.com  
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